ח – Joseph Nahumיוסף נחום

תואר שלישי ברוקחות
יוסף החל את הקריירה שלו כרוקח ,בהמשך הקים וניהל בית
מרקחת מצליח .הצלחתו הובילה לפתיחת בית מרקחת נוסף ואז
לרשת.
מנוסה במכירות רפואיות ,עבודה מול בתי מרקחת ,בתי חוולים
באירופה.
יוסף דובר אנגלית מצוינת ,עברית טובה וצרפתית שפת אם

- Philippe Pucheuפיליפ פושו
פיליפ סיים תואר שני במתמטיקה שימושית ותואר ראשון
בסטטיסטיקה
בצרפת היה מנהל בית חולים ובהמשך היה יועץ של שרת הבריאות
הצרפתית לנושא ניהול מערך בתי החולים בצרפת
בנוסף מנהל עד לאחרונה פרוייקט שיתוף פעולה בין צרפת לישראל
בנושא התמודדות בתי חולים עם התקפות טרור .
לפיליפ עברית מצויינת ,אנגלית וצרפתית.

 – Raisa Poltavskayaראיסה פולטבסקאיה
בעלת תואר שני בביולוגיה ובכימיה המוכרים בארץ.
התקבלה למסלול לדוקטורט בביולוגיה באוניברסיטה העברית.
עשתה סטאז' במכון ויצמן במסגרת "מסע".
בברית המועצות עסקה בניהול וריכוז אדמיניסטרטיבי  /מדעי של
פרויקטים בצמוד למנהל המסלול האקדמי בו למדה .במסגרת השינוי
שעשתה עם עלייתה לארץ לפני כשנה ,מעוניינת לבדוק אפשרות
להשתלב בתעשייה בתחום מדעי החיים (כימיה ,ביוכימיה ,ביולוגיה,
פרמצבטיקה ,בוטניקה ,חקלאות) .תוכל להתאים לתפקידי מחקר
כמו גם לריכוז פרויקטים מדעיים או מחקריים.
עדיפות לאזור ירושלים והסביבה.
שולטת ברוסית ויכולה לעבוד באנגלית  ,מדברת עברית.

 – Samuel Dreselסמואל דרסל
תואר ברפואה ותואר במנהל עסקים .
מנהל מכירות בכיר ,מנהל אופרציה.
ייצג חברות ישראליות בתחום מכשור הרפואי ומוצרי צריכה בכל
דרום אמריקה .

דובר ספרדית שפת אם ,אנגלית מצויינת ועברית טובה מאד.

 – Nathalie Assuiedנטלי אסייד
תואר ראשון ברוקחות.
לנטלי ניסיון של  6שנים כרוקחת בבית מרקחת בפאריז.
במסגרת תפקידה עסקה ב:רישום תרופות  ,מעקב אחר שינויים
בתנאי הרישום ובתיק הרישום לאורך מחזור חיי התרופה ,ניטור
תופעות לואי,ניטור מחקרים קליניים . CRA
בשנים האחרונות עבדה כמנהלת צוות מכירות.היא הגיעה להשגים
הן כאשת מכירות והביאה גם את הצוות לעמוד ביעדי המכירות
בהצלחה .
דוברת עברית מצוינת ,אנגלית טובה וצרפתית שפת אם

-Sara Nudelmanשרה נודלמן
תואר ראשון בסיעוד וביולוגיה .תעודת CRA
לשרה ניסיון בביצוע מחקרים קלינים ומעקב במסגרת תפקידה
כאחות .היא מנוסה בהדרכה של אנשי צוות ומטופלים בנושא מיכשור
וטכנולוגיות חדשות.
מחפשת משרה בהדרכת לקוחות במיכשור רפואי.
דוברת אנגלית שפת אם ולומדת עברית.

